
Rakeling 
 
 
Je mag trots zijn op je rakelingen want: 
 
ü   Je hebt initiatief genomen 
ü   Je hebt er anderen mee in beweging gezet 
ü   De ene rakeling leidt tot de volgende 
ü   Je hebt er veel uit geleerd 

 
 
“Mooi begrip: ‘rakeling’. Bovendien herkenbaar uit mijn werkpraktijk,” zei Geert Swinkels. 
 
Bovenstaande informatie ontving ik van Geert Swinkels van de WaterFabriek in Den Bosch, 
naar aanleiding van een prachtige verkenning op zijn werkplek waar de omgekeerde leerweg 
van Erica Aalsma voor MBO leerlingen in het Koning Willem 1 college zijn weg zoekt.  
 
Ik introduceerde bij hem het woord ‘rakeling’ dat ik van Anna Vogel had geleerd in dezelfde 
week, en dat mij zo aansprak. Ik ervoer de onderwijsvernieuwing in de WaterFabriek als een 
rakeling, iets nieuws, in krachtige ontwikkeling, tegen de stroom in. 
 
In Den Bosch en omstreken kennen ze het woord ‘rakeling’ ook als persoonsbeschrijving: 
iemand die je graag bij hebt vanwege zijn of haar energie en creativiteit. 
 
Rakeling & veranderen 
Rakeling is het woord dat ons helpt bij innovaties, momenten van iets dat er is, dat in een 
moment van niets, van schuring, van rafeling, een rafelrand, van loskoppeling, ineens leidt tot 
iets wat dat er nog niet was. Innovatie vindt zo altijd plaats. Zo vertelde Anna Vogel van het 
ministerie van LNV. 
 



 
 
De tekening van Rudolf Steiner, een oerbeeld van veel cultuurtekeningen in oude grotten, 
verbeeldt dit voor mij heel mooi. De stroming komt in een draaiende beweging erin. Er is 
even niets. En dan draait de stroom er uit, als heel andere draaiing. Wat gebeurt daar op het 
moment van NIET raken?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In de dierenwereld kennen we het als metamorfose: het prachtige beeld bij de rups, die toch 
echt als rups in de cocon gaat en later als vlinder uitvliegt.  
 
De afgelopen jaren spreken we graag van paradigma shift, als er sprake is van een geheel 
andere dimensie van waarneming en acteren. Ook de aanvaarding van de paradox als 
werkend principe voor leiders hoort voor mij bij deze tekening van Steiner. 
 
Rakeling & Attractor 
In de complexiteitstheorie en kwantummechanica zoeken we ook naar wat beweging nu 
werkelijk veroorzaakt. We laten deeltjes botsen met hoge snelheden onder de grond om 
Higgs deeltjes te vinden. Er is dus ook wel iets in dat moment van niets, dat moment van 
stilte. 
 
Jeroen Hazewinkel, gepromoveerd op onderstromen in oceanen, legde me uit dat 3D 
helemaal niet genoeg is om alles te duiden wat er in golfbewegingen plaats heeft. De 
natuurkundigen kiezen voor heel eenvoudige formules om delen van het veelvuldig 
dimensionele te verklaren en de dimensies onderling met elkaar in verband te brengen. 
 
“Stel je voor dat een bolvormige energie zich schuin omhoog verplaatst met een hoge en 
soms lagere snelheid, pulserend kleiner en groter wordt, sneller en langzamer zijn 
draaisnelheid inzet, van temperatuur wisselt onderweg. Binnen de natuurkunde zijn dit 
allemaal dimensies”, zo legt Jeroen me gepassioneerd uit. 
 
 
 
 



 
Onderstromingen in de oceaan ontstaan door ruimte, richting, druk, viscositeit, ritme, 
warmte, snelheid, attractors/rakelingen. En soms zijn golven ook weer hun eigen 
attractor/rakeling als ze in zichzelf doorrollen en zichzelf versnellen of juist verstoren. 
 
Stromen in organisaties 
De onderstroom in organisaties houdt veel van ons bezig. Hoe beïnvloedbaar is die? Waar 
stellen we grenzen? Waar benutten we vloeibaarheid of waar duiken we juist in de taaiheid 
van gezelschappen? Waar is de warmte, waar is de kou? Energie in groepen waarmee je 
werkt, is iets waar we, als veranderbegeleiders sterk op monitoren. 
 
Dat is ruim meer dan de 3D in de animaties die wij als bouwkundigen, als architecten van 
academies en leerscholen en leerwerkplekken benoemen.  
 
Reinventing Organizations (Laloux), net als Designing Complex Organizations, is hot op dit 
moment. De inzichten van de Veranderdiagnose van Van Es (de onderstroom van 
organiseren), de Petri schaaltjes van Homan, Lerend Organiseren van Wierdsma & 
Swieringa, de vijfde discipline van Senge, de leergang DCO van SIOO, Managing the 
Unexpected van Weick & Sutcliffe blijven er toe doen.  
 
Deze inzichten verrijken ons vakmanschap van competenties, ontwerp, HRD, HRM, Human 
Purpose, sociaal-constructivisme, sociaal-behaviorisme, naar nog meer dimensies van 
observeren en interveniëren in werk, leren en leven.  
 
 
Ons vak wordt steeds leuker! 
 
 
 
Ik hoor graag wat jou prikkelt op dit terrein van beweging, wat jij als rakelingen ziet, waar je 
rakelingen ervaart. 
 
 
Warner Immink 
Rake Interventies 
warner.immink@rake-interventies.nl 



 
Managing the Unexpected 

Karl Weick, Kathleen Sutcliffe 

 

Karl Weick en Kathleen Sutcliffe tonen de lezers hoe zij flexibel kunnen reageren op onverwachte uitdagingen 
en hoe zij de ontregelende effecten van verandering kunnen minimaliseren door het gebruiken van zingeving, 
stressreductie, migratiebeslissingen en labeling. Met het introduceren van het krachtige nieuwe concept van 
'Mindfulness', zetten de auteurs de vijf kwaliteiten van de bedachtzame organisatie uiteen, alsmede de 
benodigde organisatorische vaardigheden om deze te bereiken. De tweede editie van 'Managing the 
Unexpected' is grondig herzien. 
 

 

Reinventing Organizations 
Frederic Laloux 

 

Moderne organisaties lijken vast te zitten in een verouderd stelsel. Werknemers raken 
gedemotiveerd, ondernemers zoeken naar een ander soort management, vertrouwde 
modellen schieten tekort. Kunnen we op die manier eigenlijk nog wel verder? 
 
'Reinventing Organizations' biedt een antwoord. Het boek laat zien hoe we aan het begin staan 
van een nieuw tijdperk. Daarin dragen belangrijke doorbraken bij aan een diepere voldoening 
voor management, medewerkers en klanten. Hoe breng je je eigen authenticiteit terug in je 
werk? Hoe eenvoudig kan een organisatie weer zijn? Wat kun je bereiken door met een 
gezamenlijk en breed gedragen doel te werken? 
 
Met een veelvoud aan praktijkvoorbeelden en inspirerende getuigenissen biedt 'Reinventing 
Organizations' een venster op de organisatie van de toekomst. Dit boek is een aanrader voor 
wie nieuwe manieren van werken en leven wil begrijpen en combineren. Een theoretische en 
praktische handleiding voor wie de kracht van vrijheid, vertrouwen en wendbaarheid optimaal 
wil benutten. 
 

 

Creativiteit Hoe? Zo!  
Igor Byttebier 

 

Wilt u leren hoe u sneller op nieuwe ideeën komt? Wilt u de finesses van de brainstorm leren kennen 
zodat u die efficiënter kunt gaan toepassen? Wilt u ervaren hoe u de creativiteit bij anderen kunt 
aanboren? 'Creativiteit. Hoe? Zo!' geeft een rondleiding in uw eigen denken en helpt u om uw eigen 
creativiteit en die van uw organisatie te ontdekken en ontwikkelen. Het boek is een leer-, doe- en 
oefenboek voor iedereen die de sleur van de standaardoplossingen wil doorbreken en op zoek is naar 
de buitengewone en efficiëntere antwoorden op de uitdagingen van alledag. De vorm van het boek is 
vol verrassingen; ook daardoor biedt 'Creativiteit. Hoe? Zo!' een schat aan inspiratie. 
 



 
De omgekeerde leerweg 

Erica Aalsma 

 

"Een beroep leren in een klaslokaal is onzin." Dat is de stellige overtuiging van de auteur 
van dit boek. Een werkplek blijkt - uit de jarenlange ervaring van Erica Aalsma - dé beste 
plaats om een goede professional te worden. In de echte beroepspraktijk lukt het maar 
zelden om alle facetten van het beroep vorm te geven die een leerling nodig heeft tijdens 
het leerproces. Het onderwijs kiest voor veiligheid en trekt zich terug op het terrein van 
kennisoverdracht en het oefenen van vaardigheden. 
 
'De Omgekeerde Leerweg' is een innovatieve onderwijsvisie die theoretische 
kennisontwikkeling en praktijkervaring opdoen met elkaar verweeft. Werken en leren 
vanuit dit concept maakt het beroepsonderwijs uitdagend en spannend, omdat er geleerd 
én gewerkt wordt vanuit echte werksituaties. 'De Omgekeerde Leerweg' leidt tot een 
metamorfose van het beroepsonderwijs, waarbij de leerling op een intensieve manier 
leert kennismaken met de geur, kleur en smaak van de praktijk. 

 
Attractors in stratified fluids 

Jeroen Hazewinkel  

 

Het proefschrift van Jeroen Hazewinkel, zie ook zijn webpage waar je het in PDF kan downloaden 
 
http://homepages.cwi.nl/~hazewink/ 

 

 

 
 
 

Veranderdiagnose 
Rob van Es  

 

'Veranderdiagnose' van Rob van Es' is uitgeroepen tot Managementboek van het Jaar 2009. De keuze van de 
jury viel op dit boek, omdat dit in de ogen van de jury het meest vernieuwende en verfrissende boek van het 
afgelopen jaar is geweest. De actualiteit is bovendien zeer hoog omdat er een behoorlijke behoefte is voor 
een andere wijze van veranderen. 



 
Krachtbron van een lerende organisatie 

Cees Hoogendijk  

 

In dit boek neemt organisatieontwikkelaar en academiebouwer Cees Hoogendijk, bijgestaan door meesters in 
ontwikkeling, beslissers mee in de wereld van duurzame organisatieontwikkeling. De kernvraag ‘Hoe 
organiseren wij onze leerprocessen ten faveure van het collectief presteren?’ wordt vanuit verschillende 
standpunten belicht en krijgt een zowel prikkelend als bevredigend antwoord. 

  

 
 

Lerend organiseren 
André Wierdsma, Joop Swieringa 

 

 

De auteurs presenteren in 'Lerend organiseren' een proces van organiseren, waarin het samen met elkaar en met 
de klanten leren centraal staat. Op welke wijze leren organisaties? Wat is nodig om patronen te doorbreken? Hoe 
ontwikkel je het 'andere' als 'meer van hetzelfde' niet help? Welke condities zijn nodig om te kunnen co-creëren? 

  

 
Organisatiedynamica 

Thijs Homan  

 

Dit boek biedt een nieuw perspectief op organisatieverandering: de 'binnenkant' van verandering. Daarbij 
staat de vraag hoe verandering wérkelijk gaat centraal. Wat gebeurt er precies als organisaties veranderen? 
Hoe beleven de betrokkenen dat? En onder welke condities komen zij in beweging? Een grondige analyse 
van de dynamieken in en van dat organisatielandschap leidt tot nieuwe inzichten over wat 
organisatieverandering nu echt is. 

 

 



 
Plezier beleven aan taaie vraagstukken 

Hans Vermaak  

 

Taaie vraagstukken kenmerken zich door complexiteit: veel factoren en veel actoren hebben er mee te 
maken. Het maakt ze zowel lastig kenbaar als moeilijk maakbaar. Bovendien schiet het vertrouwde 
veranderrepertoire tekort. In 'Plezier beleven aan taaie vraagstukken' doet Hans Vermaak uit de doeken hoe 
het anders kan. Dit is een spannend boek voor veranderaars die hun tanden in wat complexere opgaven 
(willen) zetten. Het maakt taaie vraagstukken niet oplosbaar, wél goed hanteerbaar. Zodanig zelfs dat er 
plezier aan te beleven valt. 
 

 

 
 
 
 

Het einde van management zoals wij het kennen  
Gary Hamel, Bill Breen 

 

 

 

In zijn nieuwe boek toont strategie-expert Gary Hamel op heldere en meeslepende wijze aan dat het huidige 
managementmodel verouderd is en ten einde loopt om plaats te maken voor een andere manier van management, 
die beter past bij onze kenniseconomie. Hamel inspireert niet alleen, hij beschrijft ook praktisch en concreet hoe 
u managementinnovatie kunt introduceren in uw bedrijf of organisatie. 'Het einde van management zoals wij het 
kennen' is een visionair boek voor iedereen die een bedrijf wil voorbereiden op de toekomst. 

 

 

 
 

Synchroniciteit 

Joseph Jaworski  

 

'Synchroniciteit' is niet alleen een inspirerend, maar ook een praktisch boek. Het stimuleert de 
ontwikkeling van die capaciteiten die nodig zijn om individueel en collectief - op persoonlijk, 
maatschappelijk en zakelijk gebied - onze toekomst zelf vorm te geven, in plaats van voortdurend 
te reageren op gebeurtenissen van buitenaf. Jaworski vertelt een hoogst persoonlijk verhaal. Hij 
laat aan de hand van zijn eigen ervaringen zien dat door een fundamentele verandering van focus 
een geheel nieuwe manier van leidinggeven kan ontstaan. Een vorm van leiderschap die niet 
gericht is op het verwerven van persoonlijke macht, roem en status, maar die het geheel dient 
omdat dat alleen echt werkt. 

 

 
 
 



Het slimme onbewuste  
Ap Dijksterhuis  

 

Waarom helpt nadenken vaak niet bij het nemen van beslissingen? Waarom vinden we een liedje dat al weken 
op nummer 1 staat in de hitlijsten leuker dan een liedje dat we voor het eerst horen? En hadden Mozart en 
Einstein een beter functionerend bewustzijn dan wij, of was het hun onbewuste dat hen tot genieën maakte? 

 
Het Schoolreisje 

Tjibbe Veldkamp 

 

Tobbe is bang dat de andere kinderen niet met hem willen spelen en daarom besluit hij de eerste schooldag 
niet naar school te gaan. Hij bouwt zelf wel een school. Als zijn bouwwerk af is, zet hij er wielen onder. Zo 
gaat Tobbe met zijn eigen school op schoolreisje. 
 
Het ultieme kinderboek dat de kern raakt van ondernemerschap, verbinding, beweging, energie, 
leerverlangen. 

 
Gedragsverandering in organisaties 

Marius Rietdijk 

 

De gedragsveranderingstheorie is al lang bekend en toegepast op mens en dier. Toch kreeg 
gedragsverandering in Nederlandse organisaties nog weinig aandacht. Dit boek laat zien hoe u het 
gedrag van uw baas, medewerkers, collega's en klanten effectief beïnvloedt. Daardoor zullen uw 
resultaten direct stijgen en werken wordt een feest. 
 
Waarom doen mensen niet dat stapje extra en mislukken veranderprojecten? Waarom zijn 
bedrijfstrainingen niet effectief? Welke resultaten willen we veranderen? Hoe kunnen we gedrag 
meten zonder kostbare vragenlijsten? Hoe stellen we goede doelen en belonen we beter? Hoe 
weten we wat de ene persoon motiveert en de ander niet? Wat is de snelste weg naar innovatie 
en creativiteit? 
 
Op deze en zoveel meer vragen wordt in dit boek ingegaan. Ook wordt een 
doorlichtingsmethode en trainingsformat uitgelegd waardoor u de gedragsveranderingsaanpak 
snel binnen de organisatie kunt verspreiden. Hierdoor zal het beste uit de organisatie komen. Uw 
loopbaan zal in een stroomversnelling raken. 

 



 
Theorie U (Nederlandse vertaling) 

Otto Scharmer  

 

Theorie U gaat over persoonlijk leiderschap, met als kernvraag: Hoe kan ik als mens een volstrekt eigen 
bijdrage leveren aan de maatschappij, die tegelijkertijd aansluit bij wat de omgeving echt nodig heeft? Otto 
Scharmer nodigt ons uit om de wereld op een nieuwe manier te zien. Waar en hoe we onze aandacht 
inzetten is de sleutel tot wat we creëren. Hetgeen ons vaak weerhoudt om ‘in het nu te zijn’, is wat Scharmer 
onze blinde vlek noemt, een plek in ons innerlijk waaruit we handelen. Het is van het grootste belang om ons 
van deze blinde vlek bewust te worden. 

 
 
 

De vijfde discipline  
Peter Senge  

 

Organisaties die sneller kunnen leren dan de concurrentie, zullen in staat zijn een blijvende voorsprong te 
behalen, mits zij hun leervermogen op peil houden. Dit boek is het standaardwerk over lerende organisaties. 
Veel boeken refereren naar 'De vijfde discipline' als inspiratiebron. 

 
De kracht van kwetsbaarheid 

Brene Brown 

 

Een Op basis van twaalf jaar onderzoek stelt Brené Brown dat kwetsbaarheid geen teken 
van zwakte is, maar juist de weg naar moed, betrokkenheid en betekenisvolle verbindingen. 
'De kracht van kwetsbaarheid' moedigt ze je aan om perfectionisme te laten varen, 
kwetsbaarheid te omarmen en uitdagingen aan te gaan. Want of het nu om werk, relaties of 
opvoeding gaat: het is niet makkelijk om risico's te nemen zonder dat succes gegarandeerd 
is, maar het is wel de moeite waard. 
Wat kwetsbaarheid en moed met elkaar te maken hebben. 



 
Your Brain at Work 

David Rock  

 

David Rock beschrijft op basis van diepgaand hersenonderzoek de beperkingen en functionaliteiten 
van het menselijk brein. Het boek stelt je in staat alles wat we nu over het brein weten om te 
zetten in effectiever samenwerkingsgedrag. Het draagt ook bij aan hoe je efficiënter je werk kan 
doen, tijd kan besparen. Het is een boek dat FFF van Fight Flight Freeze verrijkt met FF van Feed & 
Fornicate: hoe kan je je voeden aan de ander, hoe planten gedachten zich voort.. 

 
 

Flourish 

Martin Seligmann 

 

Flourish builds on Dr. Seligman’s game-changing work on optimism, motivation, and character to show 
how to get the most out of life, unveiling an electrifying new theory of what makes a good life—for 
individuals, for communities, and for nations. In a fascinating evolution of thought and practice, Flourish 
refines what Positive Psychology is all about. While certainly a part of well-being, happiness alone 
doesn’t give life meaning. Seligman now asks, What is it that enables you to cultivate your talents, to 
build deep, lasting relationships with others, to feel pleasure, and to contribute meaningfully to the 
world? In a word, what is it that allows you to flourish?  

 
Flow 

Csikszentmihalyi 

 

In 'Flow' laat de grondlegger van het begrip, de Amerikaanse psycholoog Mihaly 
Csikzentmihalyi, zien welke positieve effecten flow kan hebben op uw werk en uw 
organisatie. Werkelijk visionaire leiders geloven in een doel waarvan niet alleen zijzelf maar 
ook anderen profiteren. Ze beseffen dat ze met hun visie en bezieling loyale werknemers 
aantrekken die bereid zijn meer te doen dan louter hun plicht ten opzichte van het bedrijf. 
 
'Flow' vertelt hoe ondernemers, managers en werknemers flow kunnen ontdekken - en zo 
niet alleen bijdragen aan hun eigen welzijn, maar ook aan een rechtvaardige en veranderende 
samenleving. Het laat zien wat van wezenlijk belang is voor het runnen van een goed bedrijf: 
vertrouwen, de zorg voor het bevorderen van de individuele groei van werknemers en de 
wil om een product te creëren dat de mensheid van dienst is. 
 
'Flow' is een inspirerend boek voor iedereen die zich bezint op werk en werkomgeving en 
een veranderende zakenwereld. 

 


